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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σ

’ έναν τόπο γεμάτο με εικόνες, με μνήμες και μυρωδιές
δικές μας, οικείες, γνωστές, ανεξίτηλες στον χρόνο,
βρεθήκαμε – κάποιοι νοητά - το τριήμερο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της προστάτιδάς μας Αγίας
Παρασκευής. Τρεις μέρες εκδηλώσεις, με την κομπανία του
Βασίλη Τόλη να δίνει το γνωστό μουσικό ιδίωμα, το ηχόχρωμα
με το οποίο η Αετόπετρα έχει μπολιαστεί τόσα χρόνια, τους
ήχους αυτούς που σέβεται και στο άκουσμά τους μερακλώνει.

Από το πρωί της παραμονής
ξεκίνησαν οι καθιερωμένες ετοιμασίες, όπου συγκινητικό ήταν το βροντερό παρών της νεολαίας μας, που
σύσσωμη συμμετείχε πρόθυμα σε
κάθε τι. Το βράδυ, ξεκίνησε το παραδοσιακό γλέντι και την εξυπηρέτηση
του κόσμου ανέλαβε ο συγχωριανός
μας και Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Βασίλης Παππάς, με πληθώρα
αγαθών, όπως νόστιμα ψητά αρνιά,
σουβλάκια, σαλάτες και ποτά. Η
παρουσία των συγχωριανών μας
ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική παρά
το γεγονός ότι και οι τρεις ημέρες
του πανηγυριού ήταν εργάσιμες.
Ανήμερα της μεγάλης γιορτής, οι
χωριανοί μας παρακολούθησαν την

πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην
εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, όπου
η εκκλησιαστική επιτροπή είχε φροντίσει από πριν για την καθαριότητα
και την ευταξία του Ιερού Ναού και

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!

Ο ξενώνας του χωριού μας στη διάθεση
των χωριανών και φίλων μας.

Μετά από πολύ κόστος, θυσίες και προσπάθειες των Αετοπετριτών, αλλά και τη μεγάλη δωρεά του αείμνηστου Αρ. Κολιόπουλου και της αείμνηστης συζύγου του Αλεξάνδρας Βουρεκά
- Κολιοπούλου, την οικογένεια των οποίων ευχαριστούμε
θερμά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε
ότι ο ξενώνας- καφενείο - παντοπωλείο τέθηκε σε λειτουργία.
Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν για την ταχεία, ομαλή
και ποιοτική υλοποίηση αυτού του έργου και ιδιαίτερα το
απερχόμενο ΔΣ με πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Βουρεκά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες-κρατήσεις:
Τσαμπούρη Ευαγγελία     6972829267
Σιαλάι Βασίλης      6945532576

του προαύλιου χώρου. Μετά τη λειτουργία πραγματοποιήθηκε κέρασμα με παραδοσιακή τυρόπιτα, προσφορά της Αδελφότητας και φτιαγμένη από γυναίκες του χωριού μας,
(Γεωργ. Παππά, Βασ. Ζέκη, Δώρα Τριανταφύλλου), τσουρέκια και γλυκίσματα (προσφορά των Αφών
Παππά), τσίπουρο (προσφορά Αντ.

Νούση) και λουκούμια (προσφορά
του Βασ. Μερσινιά), ενώ τη σκυτάλη
πήρε το κλαρίνο του Βασ. Τόλη, για
να ακολουθήσει χορός ως το μεσημέρι. Οι ήχοι του κλαρίνου ακούστηκαν και στο νεκροταφείο, πάνω από
τα μνήματα, για κείνες τις στιγμές
που συγγενείς κι αγαπημένοι όσων
έχουν αποδημήσει θέλουν να
έρθουν σε ψυχική επαφή μαζί τους,
κρατώντας ισχυρό τον δεσμό του
παρελθόντος με το παρόν και το
μέλλον.
Το απόγευμα άρχισε η προετοιμασία και το μαγείρεμα των φαγητών (παραδοσιακό γιαχνί και αρνί με
ρύζι) υπό την καθοδήγηση του αειθαλούς σεφ του χωριού μας, Μάνθου Λαυρέντζου, μαζί με τον πάντα
παρόντα Στάθη Παππά αλλά και τον
Βασίλη Σιαλάι και τον αδελφό του
Ντίνο. Μετά το σερβίρισμα, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αδελφότητας
εκφώνησε λόγο καλωσορίζοντας

Τα π ε π ρ α γ μ έ ν α τ ο υ Δ Σ

➢

Παρουσία του τέως προέδρου νούργιο του ξεκίνημα.
Σχετικά με τον ξενώνα χρειάστηκε,
και εκτελεστή της διαθήκης Κολιόπουλου, κ. Ευαγγ. Βουρεκά, και του νυν επίσης, να γίνουν οι παρακάτω απαραίτηπροέδρου, κ. Νικ. Ζέκη, πραγματοποιήθη- τες ενέργειες, προκειμένου να καταστεί
κε παράδοση και παραλαβή του ξενώνα δυνατή η χρήση του : Ενεργειακή πιστοαπό τον εργολάβο κ. Κυπριανό. Στη συνέ- ποίηση και έλεγχος δόμησης κτηρίου από
μηχανικό, μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ΔΕΗ, διευθέτηση της σύνδεσης με την παροχή της ύδρευσης.
Εν όψει του πανηγυριού της
Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιήθηκαν επισκευές στον φωτισμό του προαύλιου χώρου του Σχολείου και τοποθέτηση φωτισμού στον χώρο της ορχήστρας,
ενώ παράλληλα έγινε πλήρης καθαρισμός
στις τουαλέτες. Πρόθεση του Δ.Σ είναι,
μόλις η οικονομική του κατάσταση το επιτρέψει, να γίνει και η επισκευή τους.
Παράλληλα με την οργάνωση του
πανηγυριού
της Αγίας Παρασκευχεια, υπογράφτηκε το συμφωνητικό
ής,
το
Δ.Σ
επιδίωξε
μια συχνή επικοινωμισθώσεως με τον συγχωριανό μας κ.
Βασίλη Σιαλάι. Του ευχόμαστε να έχει νία με τον δήμο Ζίτσας και τον Δήμαρχο
μεράκι, όρεξη και ενθουσιασμό στο και- κ. Μιχάλη Πλιάκο και αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Μιχάλη, ώστε να χτίσει τις κατάλλη-
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΟΥ ΑΗ – ΔΗΜΗΤΡΗ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας, το Τοπικό Συμβούλιο και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του
χωριού μας προσκαλούν όλους τους Αετοπετρίτες
και φίλους της Αετόπετρας στις εορταστικές εκδηλώσεις
για τη γιορτή του Αγ. Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου στο χωριό.
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΈΧΕΙ ΩΣ ΕΞΉΣ :
Τετάρτη (26/10) ή Πέμπτη (27/10) : αναχώρηση το μεσημέρι με πούλμαν για το χωριό. Η ακριβής ημέρα θα ανακοινωθεί εγκαίρως με βάση την προτίμηση των συμμετεχόντων.
Παρασκευή (28/10) : Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων
Αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Αλβανία*
(εκδηλώσεις στη μνήμη Ελλήνων πεσόντων στους Βουλιαράτες και περιήγηση – ξενάγηση στο Αργυρόκαστρο )
Κόστος συμμετοχής : 12 ευρώ
Σάββατο (29/10): Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία και κεράσματα στον Αη Δημήτρη.
Το βράδυ, το καθιερωμένο τραπέζι και παραδοσιακό γλέντι
με τους ήχους της κομπανίας του Βασίλη Τόλη
Κυριακή (30/10) : Αναχώρηση για Αθήνα το μεσημέρι
Κόστος συμμετοχής : 50 ευρώ
Παρακαλούμε θερμά να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή
σας ως τις 10/10, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της εκδρομής στο χωριό.
Δηλώσεις συμμετοχής :
Μερσινιάς Βασ. 6945980114
Τσαμπούρη Ευαγγ. 6972829267
e-mail : info@aetopetra.gr

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για την εκδρομή στην Αλβανία είναι υποχρεωτικό οι συμμετέχοντες να
διαθέτουν τουλάχιστον ένα εκ των δύο εγγράφων ταυτοποίησής τους:
καινούργια ελληνική ταυτότητα (διαθέτει και λατινικούς χαρακτήρες) ή
διαβατήριο σε ισχύ.
τους παρευρισκόμενους και ακολούθησε χαιρετισμός του αντιδημάρχου κ. Στέφανου Μιχάλη. Η βραδιά συνεχίστηκε με την εμφάνιση
του Πολυφωνικού και του Χορευτικού τμήματος της Αδελφότητας,
όπου χόρεψαν έφηβοι και έφηβες

λες γέφυρες επικοινωνίας,
αποβλέποντας σε μια εποικοδομητική και διαρκή
συνεργασία. Το κύριο θέμα
των επαφών ήταν το οδικό
δίκτυο, για το οποίο, όμως,
απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση στην περιφέρεια Ηπείρου, η οποία αποτελεί άμεση προτεραιότητα
για το ΔΣ.
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τον Δήμο προγραμματίστηκε να έρθει το
ειδικό φορτηγό καθαριότητας, για να
παραλάβει όσα βαριά και ογκώδη αντικείμενα ήθελαν να πετάξουν οι κάτοικοι του
χωριού.
Επίσης, έχει ζητηθεί να μας δοθούν τα
αποτελέσματα της ανά δίμηνο δειγματοληψίας, που διενεργείται από τους αρμόδιους φορείς του Δήμου για τον ποιοτικό
έλεγχο του νερού στο χωριό μας.
Παράλληλα, λάβαμε τη διαβεβαίωση
για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον

του χωριού, αποδεικνύοντας έτσι τη
συνέχεια και την ελπίδα για το Αετοπετρίτικο μέλλον.
Μετά το φαγητό, όλοι οι χωριανοί και οι φίλοι του χωριού μας γλέντησαν με αστείρευτο κέφι ως το
Συνέχεια στη σελίδα 4

χώρο του γηπέδου το ερχόμενο καλοκαίρι.

➢
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Μετά από αίτημα συγχωριανών μας ανατέθηκε στον κ.
Βασίλη Σιαλάι ο καθαρισμός στον χώρο
του οστεοφυλακίου.
Αφού προσφέρθηκαν τα κατάλληλα υλικά από τον Χρήστο Σίνο, με
εθελοντική εργασία βάφτηκαν τα κάγκελα στην αυλή του Σχολείου. Ο εθελοντισμός και τα οφέλη του στην Αετόπετρα…!
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Τ

ο Δ.Σ. της Αδελφότητάς μας, στοχεύοντας να συνεχίσει τη μακρά παράδοση
που ξεκίνησε η αείμνηστη Αλεξάνδρα
Τριανταφύλλου, θα οργανώσει και φέτος
χορευτικό τμήμα ενηλίκων αλλά και παιδικό.
Όλοι, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ή να
βοηθήσουν στην προσπάθειά μας
είναι ευπρόσδεκτοι.
Το τμήμα ενηλίκων, υπό την
καθοδήγηση του Ν. Ζέκη, θα ξεκινήσει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και
τα μαθήματα θα γίνονται κάθε
Τρίτη 20:00 – 21:30 για όλη τη
σεζόν. Για περισσότερη ενημέρωση
παρακαλούμε να γίνετε μέλη της
ομάδας “Χορευτικό Αετόπετρας”
στο Facebook.
Το παιδικό τμήμα, με υπεύθυνη την
Αναστ. Γάρδα, θα συναντάται κάθε Σάββατο ανάλογα με το πρόγραμμα των παιδιών.
Επιθυμία μας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή Αετοπετριτόπουλων, προκει-

μένου να γνωριστούν και να αναπτύξουν
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και με το
χωριό.
Υπεύθυνη για τη συντήρηση και τη φροντίδα των φορεσιών των χορευτικών τμημάτων είναι η πάντα ακούραστη Δώρα Τριανταφύλλου, προς την οποία το
Δ.Σ. εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες για τη συνεχή και
άοκνη προσπάθειά της.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση
να σας ανακοινώσουμε ότι ένας
από τους νέους του χωριού μας, ο
Κώστας Ευαγγ. Βουρεκάς, θα
παραδίδει μαθήματα λαγούτου σε
τμήμα που διοργανώνει για τον
σκοπό αυτό η Αδελφότητά μας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:
Νικ. Ζέκης 6955804643
Αναστ. Γάρδα 6936890599

ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Αδελφότητά μας: μια ιστορία 115 χρόνων με συνέχεια
για το μέλλον, μια συνεχής προσφορά έως σήμερα

Α

φετηρία της το 1901, όταν μια μικρή ομάδα
φωτισμένων Κοσολιανιτών, που ζούσαν και
εργάζονταν στα ξένα (Αθήνα και Πειραιά),
μακριά από το σκλαβωμένο από τους Τούρκους
χωριό μας, με κύριο μέλημα και φροντίδα τα παιδιά
τους να μαθαίνουν γράμματα, να έχουν δάσκαλο, να
πηγαίνουν σχολείο και να μαθαίνουν την ιστορία
του Έθνους τους, ίδρυσαν την «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΣΟΛΙΑΝΗΣ” – όπως λεγόταν
τότε το χωριό μας – η οποία τιμά τους ιδρυτές της,
γιατί ήταν μεταξύ των πρώτων ηπειρωτικών αδελφοτήτων της εποχής εκείνης. Άλλαξε σε «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ» το 1927-28 με την μετονομασία του χωριού σε “ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ».
Μα όλοι οι στόχοι και οι προσπάθειες, για να
υλοποιηθούν, χρειάζονται μια οικονομική
βάση και δεν αρκεί να απλώνεις μόνο το χέρι,
«δώστε για να δώσουμε, βοηθήστε για να
βοηθήσουμε». Το 1907, το τότε Δ.Σ. αποφάσισε,
μετά από έρανο που έκανε στο σύνολο των Αετοπετριτών - και στο χωριό - με το ποσό που συγκέντρωσε και με διάφορες συνεισφορές, να αγοράσει το
οίκημα που λειτουργούσε ως φούρνος: τον φούρνο
της Αδελφότητας που έχουμε σήμερα. Με τα έσοδα
από το ενοίκιο του φούρνου και τις συνδρομές των
μελών της υλοποιούσε τους στόχους της: τον
Δάσκαλο, τον Παπά, κοινωφελή έργα στο χωριό,
βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Σχολείο του χωριού το
1936-37, βρύσες, εκκλησιές, βοηθήματα σε απόρους, συσσίτιο για τα παιδιά του σχολείου στα χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής 1941-44.
Το χωριό και το Σχολείο, καθώς και το εκκλησάκι
του Αγίου Νικολάου στα Βαρκά, κάτω από το Σχο-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

Κ

άπου στη δύση του ηλίου... καθισμένη
στο εικόνισμα κάτω από τη βελ`ανιδιά,
σταματάει για μια στιγμή ο χρόνος…
αγναντεύοντας από τη μια το χωριό και από
την άλλη τους μικρούς-μεγάλους λόφους που
χάνονται στον ορίζοντα… μια βαθιά ανάσα...
πόσες αναμνήσεις…. και συλλογιέμαι: τελικά
τι είναι η ευτυχία;;
Ευτυχία είναι να έχεις κατανόηση, ευγνωμοσύνη, να μπορείς να συγχωρείς, να μπορείς
να χάνεσαι, να γκρεμίζεσαι και μετά να σηκώνεσαι, να πατάς γερά στα πόδια σου και να
χαμογελάς… Ευτυχία είναι να έχεις ανθρώπους γύρω σου να σε καταλαβαίνουν, να σε
αποδέχονται όπως είσαι… Ευτυχία είναι να
αγαπάς και να αγαπιέσαι…
Ακούγονται βήματα, κάποιος πλησιάζει…
έρχεται κάθεται δίπλα μου… και συνεχίζουμε
μαζί να ονειροπολούμε και να σχεδιάζουμε το

λείο, τα έκαψαν στις 14 Αυγούστου 1944. Στο σχολείο πήγαιναν πάνω από 110 μαθητές. Μα οι οικονομικές αντοχές, με ένα μεγάλο φορτίο προβλημάτων,
είχαν και τα όριά τους, όταν στηρίζονταν κυρίως
στο ενοίκιο που έπαιρναν από το φούρνο.
Το 1963 ο φούρνος, ύστερα από 56 χρόνια λειτουργίας από την ημέρα της αγοράς του, ήταν ένα
ερείπιο. Ο τελευταίος του ενοικιαστής τον εγκατέλειψε και η Αδελφότητα έχανε τις οκτακόσιες
(800) δραχμές που έπαιρνε το μήνα ως
έσοδο από το ενοίκιο. Ο φούρνος
έπαψε να λειτουργεί. Το τότε Δ.Σ., με
πρόεδρο τον γράφοντα και με άξιους
συνεργάτες τα μέλη του, αποφάσισαν μια παράτολμη ενέργεια: να κατεδαφιστούν όλα - οίκημα
και φούρνος – και να γίνει νέα οικοδομή, με θεμελίωση προοπτικής τριών ορόφων και με νέο
φούρνο. Το έργο πραγματοποιήθηκε με μύριες
δυσκολίες. Έγινε νέα ενοικίαση με τριπλάσιο
ενοίκιο (από 800 δρχ. έγινε 2.300 δρχ.) και με επένδυση του ενοικιαστή 200.000 δρχ. για σύγχρονους
κλιβάνους και λοιπό εξοπλισμό του αρτοποιείου:
ζυμωτήρια, σκεύη, βιτρίνες κλπ. Με την ολοκλήρωση και ενοικίαση του φούρνου, το ενδιαφέρον και
νέων μελών για συμμετοχή στα κοινά της Αδελφότητας ανανεώθηκε, για να συνεχίσει την πορεία της.
Παναγιώτης Βάτσος
Ο παλαιότερος
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Υ.Γ. Την ιστορία του φούρνου μετά το 1963 ελπίζω να τη διηγηθώ σε κάποιο άλλο σημείωμά μου
στο προσεχές μέλλον, για να τιμήσω όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση του έργου.

κοινό μας «ταξίδι»… Αγκαλιαζόμαστε σφιχτά και κοιταζόμαστε βαθιά στα μάτια… νιώθουμε ευτυχισμένοι…
Από το Σχολείο ακούγεται η καμπάνα…
ηχεί χαρμόσυνα… ήρθε η ώρα να αρχίσει το
γλέντι και να σας ανταμώσουμε…
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη βοήθειά σας, τη στήριξή σας, μα πάνω από όλα
για την αγάπη που νιώθουμε από εσάς!
Χωρίς εσάς και χωρίς τη δική σας βοήθεια δε
θα μπορούσε να γίνει ο γάμος μας, όπως
ακριβώς τον είχαμε ονειρευτεί… Τιμή μας!
ΥΓ1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πατέρα
Παναγιώτη για την κατανόηση που επέδειξε
στις μικρές μας «ιδιοτροπίες»… Η αποδοχή
της διαφορετικότητας, το σύμβολο της πίστης
μας.
ΥΓ2: Η σκυτάλη παραμένει ακόμα στα
χέρια μας… να τριτώσει το καλό με έναν
ακόμη γάμο στο μικρό χωριό μας!
ΕΛΈΝΗ – ΜΙΧΆΛΗΣ

ΓΑΜΟΣ

Στις 23 Ιουλίου 2016, στον Ιερό Ναό του Αγ. Δημητρίου στην
Αετόπετρα, τελέστηκε ο γάμος της Ελένης Π. Ζέκη και του
Μιχάλη Βαφειάδη.
Το Δ.Σ. εύχεται ολόψυχα στους νεόνυμφους κάθε ευτυχία.

ΒΑΦΤΙΣΗ

Στις 2/7/2016, στον Ιερό Ναό του Αγ. Νικολάου Καλλιθέας, ο
Δημ. Ευαγγ. Μάνος και η Πεπίτα Λύγκα βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Καλομοίρα.
Το Δ.Σ. στέλνει τις θερμές ευχές του στο νεοφώτιστο και τους
γονείς του.

ΠΕΝΘΟΣ

Στις 24/7/2016 έφυγε απ’ τη ζωή ο Αντώνης Θεμελής, γιος
του Βαγγέλη Θεμελή και της Σοφίας Μπάτσου.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους
του.

Π Α ΡΑ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούνται όσοι συγχωριανοί γνωρίζουν κάποιο κοινωνικό γεγονός (γάμο, βάπτιση, γέννηση, θάνατο) ή επιτυχία
μαθητή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ να το γνωστοποιούν στο ΔΣ της Αδελφότητας, προκειμένου να δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ – ΤΕΙ

Ο Κωνσταντίνος Χρ. Τσιμπεκίδης εισήχθη στο Τμήμα
Αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας.
Ο Κωνσταντίνος Φραγκούλης, γιος της Ντίνας Αθανασίου
και εγγονός της Τασίας Εμμ. Μάνου, εισήχθη στο Τμήμα
Λογιστικής του ΤΕΙ Πρέβεζας.
Το Δ.Σ. συγχαίρει τους παραπάνω φοιτητές και τους εύχεται
ολόψυχα καλές σπουδές.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

Στις 12/8/2016 το Ίδρυμα «Μόρφωσις Νεολαίας» βράβευσε
τον Χρήστο Κων. Γκουντζελόπουλο (εγγονό του Βασ.
Παππά), μαθητή του Δημοτικού Σχολείου Βουτσαρά, για τη
σχολική του επίδοση.
Το Δ.Σ. τον συγχαίρει και του εύχεται καλή πρόοδο και πάντα
επιτυχίες.

Σ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

τον πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας Αετόπετρας Δωδώνης Ιωαννίνων τα θερμά μας συγχαρητήρια
για την εκλογή τους στη γενική συνέλευση της Αδελφότητας
μας, που έγινε πρόσφατα στον Πειραιά. Τους ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στο έργο τους για το καλό της Αδελφότητας και του
χωριού μας.
Στον πρόεδρο της Αδελφότητας, Νικόλαο Γεωργίου Ζέκη,
ένα μεγάλο Εύγε για τον λαμπρό λόγο που εκφώνησε στη συνέλευση και που διαβάσαμε στην εφημερίδα μας.
Επίσης, στη Ναταλία (κόρη της Νίτσας Σωτ. Νούση) για το
κείμενό της στην εφημερίδα, που μας έφερε συγκίνηση και
χαρά.
Επίσης, στον Νίκο Γάρδα, Παππά Παναγιώτη, Ευαγγελία
Τσαμπούρη, Βασίλειο Μερσινιά, και Νίτσα Νούση, συγχαρητήρια για τα άριστα γραπτά τους, που διαβάσαμε στην εφημερίδα
μας.
Ιούλιος 2016
με αγάπη και εκτίμηση
Οικογένεια Γρηγορίου Μάνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλώ πολύ όποιος συγχωριανός γνωρίζει εάν υπάρχει
Αετοπετρίτικη οικογένεια με επώνυμο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ή
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ να επικοινωνήσει μαζί μου στο
6944245602.
Στάθης Παππάς

Αετοπετρίτικα Νέα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Η στήλη της νεολαίας

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Κ

“Τα ρημαγμένα τα χωριά, τα έρημα τα μέρη,
που καρτερούν σαν πασχαλιά να ‘ρθεί το καλοκαίρι”
(ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ Θ. ΤΣΑΜΠΟΎΡΗΣ)

άθε χειμώνα το χωριό προσμένει με
λαχτάρα το καλοκαίρι, για να ξαναπάρει ζωή από τα γνώριμα πρόσωπα, τα
γέλια, τις φωνές, τα τραγούδια και τους
χορούς. Ζωή από όλους εμάς, που δίνουμε
ραντεβού κάθε καλοκαίρι στον τόπο των παππούδων μας, των γονιών μας, τον τόπο μας!
Όταν ακούω Αετόπετρα, γλυκές αναμνήσεις
ξυπνάνε στην καρδιά και στο μυαλό μου. Οι
πρώτες εικόνες που ανατρέχουν στη μνήμη
μου, οι πρώτοι ήχοι που μπορώ να θυμηθώ, οι
πρώτες μυρωδιές που είναι ακόμα οικείες, τα
πρώτα βήματα που έκανα, το πρώτο σπίτι και
παντοτινό... όλα φωνάζουν Αετόπετρα!
Η προσωπική μου αγάπη για το χωριό οφείλεται στον πατέρα μου, μαζί με τον οποίο πέρασα τις πρώτες μου στιγμές σε αυτό και έμαθα
όλες τις ξεχωριστές ομορφιές που κρύβει. Μεγάλωσα αγκαλιά με την παράδοση και από μικρή
γνώρισα τα ηπειρώτικα ακούσματα και τις συνήθειες. Η αγάπη αυτή εξελίχθηκε με το πέρασμα
των χρόνων και σε μια τεράστια αδυναμία... μια
αδυναμία που δεν μπορώ να αποχωριστώ και
ακόμα την αποζητάω, όταν είμαι μακριά της.
Μια αδυναμία που δεν περιγράφεται εύκολα με
λόγια και μόνο όσοι γνωρίζουν το χωριό μπορούν
να την καταλάβουν. Οι θείοι μου, που με είχαν
πάντα κοντά τους σαν παιδί δικό τους, τα ξαδέρφια και οι φίλοι που μεγαλώσαμε και μάθαμε
μαζί τα πρώτα δειλά βήματα στο χορό, αποτελούν κομμάτι της αδυναμίας αυτής.
α χρόνια περνάνε και βλέπω ότι τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να είναι εκεί και να
ομορφαίνουν τα καλοκαίρια μου. Τα
δάκρυα να τρέχουν ποτάμια και με το δικό μου
μουσκεμένο χαμόγελο να τα συναντάω ξανά. Η
αντάμωση με τους θείους, που σου φέρνουν περιστατικά και ιστορίες του παρελθόντος... η αντάμωση με την παρέα που μας
επιφυλάσσει νέες περιπέτειες, οι οποίες θα
αποτελούν μυστικό
δικό μας και του
χωριού. Πράγματα

Τ

που δεν μπορείς να μοιραστείς με κανέναν άλλο,
γιατί είναι μοναδικά.
Ένα τριήμερο γλέντι που κρύβει απέραντη
χαρά και συναισθήματα ανείπωτα. Ο καθένας
μας εκεί να το πλαισιώσει και να βοηθήσει στις
προετοιμασίες με όποιον τρόπο μπορεί! Χοροί
και τραγούδια που βγαίνουν από μέσα μας και
είναι συνδεδεμένα με τη ζωή και τους ανθρώπους μας. Όταν βλέπεις ένα αγαπημένο πρόσωπο
να σέρνει το χορό και το κάθε βήμα που πατάει
να ακουμπάει την ψυχή σου. Εμείς όλοι που
ξενυχτάμε τραγουδώντας μέχρι το χάραμα και
ξέρουμε να υποδεχόμαστε την καινούρια ημέρα
με τον δικό μας ξεχωριστό τρόπο. Ένα χωριό στο
οποίο καλοδεχόμαστε οποιονδήποτε θελήσει να
περάσει όμορφα και να γλεντήσει μαζί μας.
Όλα αυτά όμως μπορεί εύκολα να λησμονηθούν αν δεν είμαστε εκεί να τα ζήσουμε, να
δώσουμε πνοή σε όσα άφησαν οι παππούδες
μας. Μπορεί να μην είχαν όσα έχουμε εμείς
σήμερα, αλλά ίσως εμείς δεν έχουμε αυτό που
είχαν τότε. Η νέα γενιά έχει τα εφόδια να τα
κρατήσει ζωντανά, αρκεί να θυμάται πως το
χωριό μας είναι το σπίτι μας... και δεν μπορούμε
να παρατήσουμε το σπίτι μας.
άθε αποχαιρετισμός με το χωριό αφήνει
έντονες και ανεξίτηλες αναμνήσεις στον
καθένα από εμάς. Αναμνήσεις που πηγάζουν από κάθε γωνιά και άκρη του χωριού, μαζί
με γνώριμα και αγαπημένα πρόσωπα. Καλοκαίρια που κρύβουν διαφορετική ιστορία το καθένα
και είναι με ξεχωριστό τρόπο χαραγμένα στο
μυαλό και την ψυχή μας. Ένα χωριό που μπορεί
να είναι μικρό στο χάρτη, αλλά είναι μεγάλο στις
καρδιές όλων όσοι το ζήσαμε και το αγαπήσαμε,
καθώς φώτισε και συνεχίζει να φωτίζει τα καλοκαίρια και τους χειμώνες μας. Το χωριό δεν μπορείς να το αποχωριστείς, είναι κομμάτι σου!
Ο Παλμός της Αετόπετρας δε θα σταματήσει
να χτυπά, αρκεί να είμαστε εμείς εκεί
και να χορεύουμε στον ρυθμό
του.
Καλή αντάμωση…
Βασιλεία
Τσαμπούρη

Κ

ΣΤΉΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΉΤΩΝ ΚΑΛΑΜΆ
ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2016: ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
κόμα ένα «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Καλαμά πέρασε στην
ιστορία. Τετρακόσιοι περίπου συμπατριώτες,
με τα κουμάντα τους απόλαυσαν την δροσιά
και την ηρεμία του πάρκου Τρίτση στο Ίλιον.
Με τους ήχους απ’ το κλαρίνο του Βασίλη
Τόλη, όλοι γίνανε μια παρέα, κάποιοι θυμηθήκανε τα παλιά, κάποιοι άλλοι κάνανε καινούργιες παρέες, αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι το
απόλαυσαν και το καλοκαίρι θα έχουμε πολλές αλληλοεπισκέψεις στα χωριά μας. Στα
τοπικά πανηγύρια και στις εκδηλώσεις, που με
πολύ μεράκι οργανώνουν οι τοπικοί σύλλογοι,
οι Αδελφότητες με την Ομοσπονδία Καλαμά.
Ευχή της Ομοσπονδίας είναι να είμαστε καλά
για το καινούργιο ΑΝΤΑΜΩΜΑ του χρόνου
και το σίγουρο είναι ότι μέχρι τότε θα ανταμώνουμε το καλοκαίρι στα χωριά μας.

Α

Η συμμετοχή των ομάδων και των χωριών δεν
ήταν ούτε η αναμενόμενη, ούτε η επιθυμητή.
Δυστυχώς οι Αδελφότητες δεν έχουν «πάρει
ζεστά» το θέμα της οργάνωσης των ομάδων
του χωριού τους και προφανώς δεν έχουν
κατανοήσει το βασικό λόγο της συμμετοχής
στους αθλητικούς αγώνες. Την αγάπη των
νέων για το χωριό τους, τη γνωριμία με νεολαίους γειτονικών χωριών και τη διάθεση-επιθυμία να επισκέπτονται το χωριό συχνότερα.
Ίσως οι αναπτυξιακές εξελίξεις της πατρίδας
μας να τους κάνουν και μελλοντικούς δημότες.
ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΕΙΑ 2016: ΜΙΚΡΟ
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
τις 10 Αυγούστου σε συνεργασία της Ομοσπονδίας μας με το Δήμο Ζίτσας, πραγματοποιήθηκαν τα Χρηστοβασίλεια 2016, στο
Μικρό Σουλόπουλο, με κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο του Χρ. Χρηστοβασίλη και με
βράβευση από τον δήμαρχο Μιχάλη Πλιάκο
και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Καλαμά Κώστα Στεργίου, του σπουδαίου
λογοτέχνη, ποιητή και ανθρώπου Γιώργου
Σιμιτζή από τη Γρανίτσα Ιωαννίνων.

Σ

ΘΥΑΜΙΑ 2016
ραγματοποιήθηκαν και φέτος με επιτυχία
οι εκδηλώσεις, που είτε διοργανώνει , είτε
συνδιοργανώνει, είτε στηρίζει η Ομοσπονδία
μας. Κύριο και βασικό χαρακτηριστικό που
προσπαθούμε να δώσουμε σε όλες τις εκδηΚΟΥΡΕΝΤΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
λώσεις είναι η συμμετοχή των συμπατριωτών
8-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
μας και βασικά των νέων που έχουν τον
αρουσίαση εικαστικών έργων από δεκαέπρώτο λόγο μιας και θα καθορίσουν και το
ξι καλλιτέχνες της περιοχής μας και έκθεμέλλον των εκδηλώσεων αυτών.
ση τοπικών αγροτικών προϊόντων, έδωσαν
για ένα δεκαήμερο ζωή στο αναπαλαιωμένο
ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΘΥΑΜΙΑ
σχολείο των Κουρέντων. Παράδειγμα προς
ι αθλητικές συναντήσεις των ομάδων των μίμηση και για άλλα χωριά, να αξιοποιήσουν
χωριών μας ξεκίνησαν στις 8 Αυγούστου και να διαφημίσουν τους δημόσιους χώρους
και η αυλαία έπεσε με την τελετή λήξης, στο τους, για κάθε είδους καλλιτεχνική εκδήλωση.
κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Καλπακίου.
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σελίδα 3

ΟΧΙ ΣΤΟ “ΔΙΑΣΥΡΜΟ” ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αγαπητοί Συγχωριανοί, είμαστε αποδέκτες μιας
βαριάς και πλούσιας κληρονομιάς, όσον αφορά τη
μουσική μας παράδοση, βασιζόμενης και εκφραζόμενης, αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τα λαϊκά μας
όργανα: κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι και τίποτε
απολύτως περισσότερο ή λιγότερο και έτσι οφείλουμε
να τη συνεχίσουμε, μέχρις ότου την παραδώσουμε
στα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Όμως εδώ και χρόνια παρατηρούνται διάφορες
“αλχημείες” στο θέμα αυτό, γιατί… έτσι το κρίνουν οι
οργανοπαίχτες, ερήμην ημών, με την κατάργηση
ορισμένων εκ των εν λόγω οργάνων ή την προσθήκη κάποιων άλλων που, εάν η δημοτική μας μούσα
είχε στόμα και μιλιά, λίαν επιεικώς θα τα αποκαλούσε “κλαπατσίμπανα”.
Πολύ φοβάμαι, ότι εάν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, τότε δε θα υπάρξει μόνο αλλοίωση και
παραποίηση της παραπάνω σύνθεσης, που ήδη εκ
των πραγμάτων υφίσταται, αλλά σιγά σιγά θα έχουμε και παντελή εξαφάνιση αυτής, όπως ήδη συμβαίνει και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος.
Έχουμε, λοιπόν, ιερό και καταστατικό καθήκον,
εν ονόματι της πάλαι ποτέ Κοσόλιανης και νυν
Αετόπετρας, να σταματήσουμε αμέσως αυτό το θλιβερό και οικτρό κατάντημα, γιατί όντως για κατάντημα πρόκειται, άλλως ας μην κοροϊδευόμαστε
ότι υπηρετούμε την παράδοση, για την οποία
άλλωστε ξοδέψαμε χρόνο και χρήμα και επιπλέον
θα είμαστε όλοι μας συνυπόλογοι και συνυπεύθυνοι, με ό,τι αυτό περαιτέρω συνεπάγεται!…
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΛΩΛΗΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΏΝ
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ο πανηγύρι πέρασε, οι μνήμες
γράφτηκαν για μια χρονιά
ακόμα, αλλά σαν να μην άλλαξε τίποτα αυτές τις μέρες για το χωριό
μας. Όλοι όσοι μπόρεσαν αυτούς τους
δύσκολους καιρούς και βρέθηκαν στο
χωριό διαπίστωσαν ένα πράγμα, ότι
παρά τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε δε βρήκαν τίποτα λιγότερο στο εορταστικό μας τραπέζι.
Το μέλημά μας ήταν ένα, να γίνει το πανηγύρι όπως αρμόζει. Είναι η γιορτή που περιμένουν όλοι από το χωριό και η
αιτία ή αφορμή επίσκεψής τους σε αυτό. Όλοι φτάνοντας οι
μέρες αυτές προσπαθούν να κάνουν το “κουμάντο” τους,
ώστε να επισκεφτούν το χωριό. Άλλοι τα καταφέρνουν και
άλλοι όχι, σημασία έχει ότι το μυαλό τους είναι εκεί και προσπαθούν να ακούσουν λίγο κλαρίνο, έστω και τηλεφωνικά.
Παρά τις δυσκολίες για τη διεξαγωγή του πανηγυριού,
παρά το γεγονός ότι ήταν μεσοβδόμαδα, παρά τα περιορισμένα οικονομικά της Αδελφότητας, όλα αυτά μπήκαν στην
άκρη, έγιναν ασήμαντοι λόγοι, χάρη στο πείσμα που διακατέχει τους Αετοπετρίτες. Έγιναν ασήμαντα μπροστά σε κάτι
τόσο σημαντικό, όπως είναι η αντάμωση φίλων, συγγενών,
συγχωριανών, όλων των Αετοπετριτών.
Αυτό δε θα είχε γίνει πράξη χωρίς την προσφορά των
χωριανών, που ήταν τουλάχιστον συγκινητική. Όχι μόνο
οικονομική αλλά και ηθική, προς το Δ.Σ, με τη συμπαράσταση που έδειξαν οι χωριανοί απαλύνοντας το άγχος της οργάνωσης του πανηγυριού σε τόσο δύσκολη συγκυρία. Αξιέπαινη και η εθελοντική προσφορά στις ετοιμασίες, με τη νεολαία
να πρωτοστατεί, πράγμα που για μένα αποτελεί την καλύτερη συγκομιδή από το φετινό πανηγύρι.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, από όλους μας, και από
εμένα προσωπικά, είναι το ελάχιστο που μπορώ να εκφράσω
προς στους συγχωριανούς μας, για τη συνεισφορά τους,
αλλά και προς τους φίλους της Αετόπετρας, που, ενώ δεν
κατάγονται από εκεί, βοήθησαν και βοηθούν τα μέγιστα. Και
ελπίζω να είναι ο θεμέλιος λίθος, για να αντεπεξέλθει η Αδελφότητα στις οικονομικές υποχρεώσεις της, καθώς μένει η
εξόφληση του νέου στολιδιού του χωριού μας, του Ξενώνα
μας. Βλέποντας αυτή την ανταπόκριση, όμως, είμαι σίγουρος
ότι θα ξεπεραστεί με τη βοήθεια όλων και αυτός ο σκόπελος.
Καλή Αντάμωση του Αγ. Δημητρίου
Με τιμή,
Παναγιώτης Κ. Παππάς
Ταμίας Δ.Σ. Αδελφότητας
► Λόγω πληθώρας ύλης ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΑΛΙΟΚΑΙΡΙΤΕΣ και Η ΣΤΗΛΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ μεταφέρονται στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

πρωί και χάρηκαν το μεταξύ τους
αντάμωμα.
Την επόμενη μέρα, το απόγευμα,
πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες αθλητικές δραστηριότητες στις
αθλητικές εγκατασ τάσεις του
χωριού μας, δωρεά του αείμνηστου
Αποστόλη Τσαμπούρη. Μικρά παιδιά με τους γονείς τους, έφηβοι και
μεγαλύτεροι σε ηλικία ανέβηκαν με
την αθλητική τους περιβολή στα
γήπεδα κι ανάμεσα σε γέλια πολλά
και σε πειράγματα συναγωνίστηκαν
μεταξύ τους. Οι άντρες έπαιξαν
ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ οι
γυναίκες βόλεϋ. Μεγάλοι νικητές και
στα τρία αγωνίσματα αναδείχτηκαν
οι νεότεροι! Μικροί και μεγάλοι διαγωνίστηκαν σε αγώνες δρόμου, ενώ
για πρώτη φορά συμμετείχαν με
πολύ ενθουσιασμό σε αγώνα άλματος χωρίς φόρα και στη ρίψη λίθου.
Η βράβευση των νικητών και των
συμμετεχόντων έγινε το ίδιο βράδυ
στο Σχολείο, όπου οι χωριανοί
συγκεντρώθηκαν για άλλη μία βραδιά γλεντιού με φαγητό και άφθονο
κρασί.
Αυτή τη φορά το σερβιριζόμενο
κρέας με πατάτες φούρνου έφερε τη
σφραγίδα της μαγειρικής τέχνης του
αεικίνητου Στάθη Παππά, ενώ το επιδόρπιο του σιμιγδαλένιου χαλβά και
τη χορτόσουπα που προσφέρθηκε
τα ξημερώματα ανέλαβε η Δώρα
Τριανταφύλλου.
Η πιο ελπιδοφόρα ίσως στιγμή
της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του
μικρού χορευτικού, που έλαμψε με
την παρουσία του υπό την καθοδήγηση της Αναστ. Γάρδα. Ευχή όλων
τα μικρά παιδιά της Αετόπετρας να
αποκτούν πάντα τέτοιες μνήμες και
θύμησες, ώστε να θεμελιώσουν την
παρουσία τους στο χωριό. …
Τρεις μέρες αετοπετρίτικο γλέντι, μέχρι να χαράξει η νέα μέρα
στον Κασιδιάρη και να ξεκινήσουν οι
βίζιτες… Οι μυημένοι στον ήχο του
κλαρίνου αφήνονται να παρασυρθούν σ’ αυτή την ιδιαίτερη συγκίνηση, που μόνο όσοι την έχουν ζήσει
κατανοούν πώς γίνεται να μερακλώνεις και να γλεντάς, την ίδια στιγμή
που πάλλεται η ψυχή σου και νιώθεις
να δακρύζουν τα μάτια σου με το
μοιρολόι … Κι εύχεσαι και του χρόνου να αξιωθείς να βρεθείς στον
αγαπημένο τόπο με ανθρώπους
δικούς και να σμίξεις πάλι μαζί τους
στον κύκλο του χορού…
Ζέκης Νικ.
Μερσινιάς Βασ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

* Ρεμούνδος Θεοδ. – 2 air
condition 24άρια
* Τσαμπούρη Λέλα – κουρτίνες,
κουρτινόξυλο, σιδερωτήριο
* Μηλιώνης Κώστας - φούρνος
μικροκυμάτων
* Χρυσοστομίδη Δώρα - 200

ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ
Στον Γιάννη Δημ. Μάνο
Θέλω να συγχαρώ θερμά (έστω και καθυστερημένα) το
Γιάννη Δημητρίου (Τάκη) Μάνο, για το λογοτεχνικό αριστούργημα που διαβάσαμε στην εφημερίδα μας ΙουλίουΑυγούστου 2015 με τίτλο “Δεκαετία του 60”.
Θέλω να του πω ότι μας έφερε πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους ταχυδρόμους, πατέρα και υιό, Κώστα Κράβαρη και Παύλο Κράβαρη από τη Ζίτσα. Ο Παύλος παντρεύτηκε το χρυσάφι της Αετόπετρας, αείμνηστη τώρα, Ελένη Αλεξίου Μηλιώνη, και θα βρίσκονται όλοι στην καρδιά μας έως
ότου ζούμε.
Με αγάπη
Γρηγόρης Γ. Μάνος

Τ

Πολιτιστικά και άλλα

ην 1η Αυγούστου, μετά από πρωτοβουλία του Δήμου
Ζίτσας και με τη συνεργασία της κοινότητας και της
Αδελφότητάς μας, έγινε στην αυλή του Σχολείου προβολή
της ταινίας «Ουζερί ο Τσιτσάνης» με παρόντες περίπου 70
χωριανούς, οι οποίοι
πέρασαν μια πολύ ευχάριστη βραδιά. Τα θετικά
σχόλια όλων θεωρούμε
ότι αποτελούν αφορμή,
για να επαναληφθούν
ανάλογες δράσεις και
του χρόνου.
Με το σκεπτικό
αυτό, οργανώθηκαν
ήδη τον Αύγουστο δύο
προβολές παιδικών ταινιών για τους μικρούς
Αετοπετρίτες, στους
οποίους δίνεται η υπόσχεση για περισσότερη
διασκέδαση στο μέλλον.
ε αφορμή το
θέμα
του
επερχόμενου ημερολογίου 2017 για τις ηπειρώτικες πίτες ζητήθηκε από γυναίκες του χωριού να φτιάξουν κάποιες και να φωτογραφηθούν. Έτσι, αναπάντεχα και
αυθόρμητα, καταλήξαμε 21 και 22 Αυγούστου να μαζευτούμε στην αυλή του σχολείου το ένα βράδυ και στο καφενείο
του Βασίλη Παππά το άλλο, στήνοντας έτσι μικρά γλέντια
με μουσικές, καλή διάθεση και όμορφη παρέα, ενώ δοκιμάζαμε την Αετοπετρίτικη μαγειρική τέχνη.
ο ημερολόγιο μας είναι σε καλό δρόμο και προσδοκούμε την ποιοτική ολοκλήρωσή του σε σύντομο χρονικό διάστημα. . Όσοι επιθυμούν να γίνουν χορηγοί στην
δημιουργία του, παρακαλούμε να έλθουν σε επικοινωνία
άμεσα με τα μέλη του συμβούλιου.

Μ

φωτ. Μάνθου Μηλιώνη

Τ

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑ ΛΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
*Λαυρέντζος Θωμάς – 100 ευρώ
* Ζήσης Γιώργος – 50 ευρώ
* Κιτσανέλη Σοφία – 50 ευρώ
*Ανώνυμη χωριανή – 50 ευρώ
* Σιόμπολα Κική – 30 ευρώ
* Ζέκη Ειρήνη - (20 ευρώ) για το
λάδι του πανηγυριού
* Ζέκης Δημήτρης – ψωμί την 3η
ημέρα του πανηγυριού
* Ζέκης Τάσος – λάδι
* Ματζούκη Φωτεινή – λάδι
* Νούσης Αντώνης – τσίπουρο
* Νούσης Βασίλης – σιμιγδάλι και
σταφίδες
* Αφοί Παππά – ρύζι

σελίδα 4

ευρώ
* Ζέκη Ελένη και Βαφειάδης Μιχάλης – 100 ευρώ
* Παπαθανασίου Μιχάλης – 50
ευρώ
* Παπαθανασίου Μιχάλης – 50
ευρώ
* Τόφας Χρήστος – 50 ευρώ
* Χρυσοστομίδης Κώστας – 50
ευρώ
* Αντωνούλας Κώστας – 40 ευρώ
* Μπάτσος Δημ. – 20 ευρώ
* Νταργάρας Στράτος - 20 ευρώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

* Οικογένεια Αλεξ. Τριανταφύλλου – 200 ευρώ
* Βαταβάλης Βασίλειος – 100
ευρώ (εις μνήμη Κώστα Φωτίου)
* Βουρεκάς Λάμπρος και
Μαριάννα – 100 ευρώ (εις μνήμη
Κων/νου Βουρεκά)
* Μπάτσος Δημήτρης – 100 ευρώ
(εις μνήμη Ευαγγ. Μπάτσου και
Μαρ. Μάνου)

* Τσίτος Κων/νος – 70 ευρώ (εις
μνήμη Νικ. Π. Νούση και Αγγ. Ν.
Νούση)
* Εξάρχου Ματούλα – 50 ευρώ (εις
μνήμη Άννας Νούση)
* Καρακεχαγιά Ευαγγελία – 50
ευρώ (εις μνήμη Άννας Νούση)
* Κατσούλης Παναγ. (Λίθινο) – 50
ευρώ
* Μάνου Βάσω – 50 ευρώ (εις
μνήμη Χρήστου Μάνου)
* Μπαλωμένος Στυλιανός – 50
ευρώ (εις μνήμη Ιωάννας και
Θεοδ. Μπαλωμένου)
* Μηλιώνη Ειρήνη – 50 ευρώ (εις
μνήμη Γεωργ. Μηλιώνη)
* Ζέκης Παναγ. – διαμόρφωση
χώρου Πλατάνου και επισκευή
στα παγκάκια
* Σίνος Χρήστος – υλικά και χρώματα για τα κάγκελα του Σχολείου
* Τσιμπεκίδης Τάκης – καθαρισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου
ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ και ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πάνε περίπου πενήντα πέντε χρόνια. Θα ‘ταν
γύρω στο 1960. Ήταν τότε που ο στρατός οργάνωσε
στην Αετόπετρα προβολή ταινίας αποκλειστικά για
τους κατοίκους. Η προβολή έγινε στην κάτω αίθουσα
του Σχολείου, που τότε δεν είχε καν πάτωμα, και η
ταινία προβαλλόταν στον απέναντι τοίχο.
Μαζεύτηκε κι ο κόσμος, θα ‘ταν καμιά πενηνταριά… Και μια θειάκω, που ‘βλεπε την ταινία, τσουτσούριζε όλη την ώρα κι έλεγε “ουιιιιιι μωρ’ σκύλα μ’,
τι ‘ν’ τούτα;”
Παναγιώτης Ν. Ζέκης
* Βερώνη – Παππά Αικατερίνη
(Μύκονος) - 50 ευρώ
* Μηλιώνης Γρηγ. και Ελευθ. – 50
ευρώ
* Σιούτης Κων/νος – 20 ευρώ
ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΕΤΟΠΕΤΡΙΤΕΣ
ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ – ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ Ο
ΚΑΘΕΝΑΣ – ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ.

AETOΠETPITIKA NEA
Ιδιοκτήτης
Αδελφότητα Αετόπετρας
Δωδώνης Ηπείρου
Ελ. Βενιζέλου 91
185 34,, Πειραιάς
τηλ.-fax: 210-4224262
Εκδότης:
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Νικόλαος Ζέκης
Τοσίτσα 14
Ηλιούπολη
τηλ. 210 9737445
αποστολή συνεργασιών
& κειμένων ηλεκτρονικά:
klonodesign@gmail.com
Σχεδιασμός:
Αν. Χαλκιόπουλος,

